Bydelspuljen 2014

Bydelspuljen 2014 – støttede projekter
1. Mørke, lys, lyd og fordybelse - et REMIDA projekt i Rytterskolen
Brønshøj Bibliotek, Kulturhuset Pilegården og Rytterskoleudvalget har fået støtte til et
kunstprojekt. I uge 11 og 12 blev Rytterskolen forvandlet til et oplevelsesrum, hvor områdets
børn kunne eksperimentere med fænomenet LYS i nogle af dets mange facetter. Billedkunstner
Susse Volander stod for den kunstneriske udformning af udstillingen, der blev besøgt af 435
personer, både børn og voksne.
2. Syng højt! på Bellahøj Friluftsscene
Peter Rønn Musikoplevelser arrangerede for tredje år i træk fællessang for 0-7-årige på den
nationale ”Små Synger Sammen”-dag, den 11. september 2014. Deltagerne var kommunale
vuggestue- og børnehavebørn samt 0. klasser fra Bispebjerg, Vanløse, Brønshøj, Husum og
Tingbjerg. Områdernes ældre medborgere var desuden inviteret med. 1900 børn havde gennem
fem uger øvet sig på sangene og blev fra amfiscenen bakket op af pædagog Anders Chr.
Enevoldsen, værterne Trolle og Thormod samt Peter Belli med band og et kor fra Rødkildeskolen.
I alt var der 2.335 deltagere, hvoraf de 1084 var fra Brønshøj-Husum. Projektet var også støttet af
Bispebjerg og Vanløse Lokaludvalg.

3. En Sommerdag på Bellahøj
Den 7. juni afholdt Jesper Ravn Nielsen musikarrangementet En Sommerdag på Bellahøj. Dagen
bød på en række koncerter på Bellahøj Friluftsscene med sangskrivere og bands, der skriver på
dansk, samt på oplæsninger med nyskabende forfattere. Der var omring 1000 deltagere, heraf 520
betalende. Der var et mindre underskud på 500 kr., efter al støtte til arrangementet var udbetalt.
Ansøger savnede et band og en forfatter for børnene, hvilket vil blive prioriteret de kommende år.
Endvidere er et samarbejde med Børnekulturhuset Sokkelundlille er under opsejling.

4. Carmina Burana på Friluftsscenen
Korene Diabolus og Tritonus opførte værket Carmina Burana på Friluftscenen den 23. august. Det
var en stor koncert med omkring 100 medvirkende, lysshow og flere solister, heriblandt Povl
Dissing. Koncerten havde godt 1200 betalende gæster.
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5. Inklusion og volleyball
Grøndal EV fik i oktober 2013 støtte til et medlemshvervnings- og inklusionsprojekt for 6. klasser.
Projektet løb frem til slutningen af januar 2014 og foregik i flere bydele sideløbende. I alt 350 børn
kom i berøring med projektet, og af dem blev cirka 120 efterfølgende medlemmer af Grøndal EV.
50 af de børn havde adresse i Brønshøj-Husum. De 50 børn har fået gratis medlemskab gældende i
et halvt år, finansieret af støtten fra Lokaludvalget.
6. Kreativitet, Respekt og Inspiration - International Børnekulturfestival i
Energicenter Voldparken
Foreningen Alverdens Børn har fået støtte til en børnekulturfestival, der blev afholdt den 2.
februar på EnergiCenter Voldparken. Der deltog ca. 90 børn, ca. 50 mødre, ca. 12 frivillige unge og
30 aktive aktører (workshopledere m.m.) Børnene og deres mødre/familier kom primært fra
Tingbjerg. Der var mange forskellige aktiviteter og især mad-workshops med ReGastro og
Livsbanens koncert var populære samlingspunkter.
7. BodegaKaos Festivals 5 års jubilæumsfester - AFLYST
Musikforeningen fra Runddelen til Pilegården fik støtte til en række aktiviteter, bl.a. et
musikarrangement og konkurrencer i bowling og billard på forskellige bodegaer på Nørrebro, i
Vanløse og i Brønshøj-Husum. Projektet skulle ifølge ansøgningen være afsluttet den 8. februar.
Sekretariatet har flere gange forgæves forsøgt at kontakte ansøger for at få en status på projektet.
Sekretariatet har derfor meddelt ansøger, at Lokaludvalget betragter arrangementet som aflyst.

8. 1914 og porten til det moderne Europa
Kulturhuset Pilegården afholdt i september en række arrangementer i forbindelse med den årlige
historiske festival ”Golden Days”, der i 2014 havde 1. Verdenskrig som tema. Af aktiviteter kan
nævnes: Filmforevisning, workshop for børn og en udstilling om 1. Verdenskrig i Rytterskolen.
Aktiviteterne blev afholdt i samarbejde med Brønshøj Bibliotek, BIBLIOTEKET Rentemestervej og
Brønshøj Kirke. Der har været omkring 1300 gæster til udstillingen og aktiviteterne, der blev holdt
i Rytterskolen. Projektet ændrede undervejs navn til ”Golden Days Festival Krig No.1 i BrønshøjHusum & Nord-Vest”.
9. Grundtone - samhørig genklang af vores erindringer
Kulturhuset Pilegården skabte i foråret et kunstprojekt i samarbejde med lydkunstner Astrid
Randrup. Kunstneren indsamlede ”bydelens lyde” i udstillede dem i Rytterskolen. Der blev
indsamlet lyd fra cirka 250 deltagere, herunder flere af bydelens kor. Cirka 50 gæster besøgte
udstillingen. Projektet ændrede undervejs navn til ”SAMHØR v. lydkunstner Astrid Randrup”.
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10. Netværkskabende koncerter i Kulturhuset Pilegården
Music House Brønshøj har fået støtte til afholdelse af en række koncerter for beboere i
lokalområdet og andre interesserede i alderen +30. De har afholdt ni aftenkoncerter samt fire
koncerter søndag eftermiddag. Desuden er der afholdt fire aftenkoncerter med amatørorkestre.
Koncerterne er blevet afholdt i perioden februar til november og har haft i alt 768 betalende
gæster.

11. Hvad er lykke(n)? – en foredragsrække om lykke(n) i Rytterskolen
Brønshøj Kirke har fået støtte til afholdelse af et foredrag med efterfølgende diskussion om
buddhismens, islams og kristendommens syn på lykke, modgang og smerte. Foredragsholderne var
imam Naveed Baig, tibetansk buddhist Penpa Andersen og sogne- og sygehuspræst Karsten
Thomsen. Foredraget blev holdt i Rytterskolen i marts måned og havde 30 fremmødte.

12. Madlavningskurser for børn og unge i Tingbjerg
Fra marts til juni har foreningen Tingsbjergs Forår afholdt i alt 14 madlavningskurser for børn og
unge i Tingbjerg. Der har været to hold: Et hold for 6-11 år og et hold fra 12-16 år. Deltagerne er
blevet undervist af en garvet kok og underviser, der også er bydelsmor. Der har været cirka 16
deltagere pr. gang.

13. Multibane til Husum
Husum Skole og Husum Boldklub har fået støtte til etablering af en multibane, en kunstgræsbane
og en interaktiv boldmur ved Husumparken. Multibaneområdet blev indviet den 10. oktober.
Projektet var finansieret af DBU, Nordeafonden, Lokale- og Anlægsfonden, Områdefornyelsen
Husum og Lokaludvalget.

14. Storbyens små oaser - AFLYST
Jesper Ravn Nielsen fik støtte til at afholde en række koncerter på bydelens hyggelige værtshuse.
Ansøger har meddelt sekretariatet, at arrangementet ikke vil blive afholdt i 2014 og ansøger gav
afkald på støtten.
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15. Thors Brudefærd
Foreningen Amfiteateret har i august måned spillet forestillingen Thors Brudefærd, der var gratis
for publikum. Omkring 70 personer fra lokale klubber, foreninger og skoler har medvirket i
projektet. Amfiteateret måtte desværre aflyse fire af de planlagte forestillinger pga. regnvejr, men i
alt har de haft ca. 3000 publikummer. I alt havde 6157 bestilt billetter via Billetto. Både Vanløse,
Bispebjerg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg har støttet projektet.

16. Fastelavnsfest 2014
Forældre for Fred arrangerede den 1. marts fastelavnsfest på Brønshøj Torv for 6. år i træk.
Arrangementet blev afholdt i samarbejde med spejderne fra Bellahøj 21st Barking, Natteravnene,
Kulturhuset Pilegården og en række frivillige. Omkring 240 mennesker deltog.

17. Street Soccer og Futsal Stævner
Foreningen Streetsoccerkbh har fået støtte til afholdelse af to street soccer stævner udendørs og
to Futsal stævner indendørs på Tingbjerg Heldagsskole. Sammenlagt har 250-275 børn og unge i
alderen 8-16 år deltaget. Projektet har ført til medlemstilgang for foreningen, som i løbet af 2015
kommer op på 100 medlemmer.

18. Skolehåndboldturneringen for 3.-4.-5. klasser
IF Stadion afholdt i samarbejde med foreningerne VHC/Vidar og Freja HK en
skoleholdboldturnering og fik støtte til indkøb af t-shirts og frugt til deltagere. Der er afholdt mere
end 50 håndboldkampe med elever fra 3.-4.-5. klasse, og der har været ca. 300 deltagere ved
kampene.

19. 5-års fødselsdagsfest for Natteravnene i Brønshøj
Den 9. maj fejrede Natteravnene i Brønshøj deres 5-års fødselsdag ved at uddele kaffe, juice og
kage på Brønshøj Torv. Besøgstallet var på ca. 150 personer, og det lykkedes at rekruttere nye
Natteravne i løbet af dagen.

20. 25-års jubilæum for Brønshøj Copenhagen Jazz Club
Den 24. maj afholdt Brønshøj Copenhagen Jazz Club koncert i Kulturhuset Pilegården i anledning
af deres 25-års jubilæum. Der var 220 betalende gæster.
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21. Tegnekurser i Rytterskolen
Den 11. maj afholdt Rytterskolens frivillige kuratorgruppe tegneworkshop i Rytterskolen.
Lokaludvalget havde valgt kun at støtte den offentligt tilgængelige workshop. Underviseren var
kunstneren Jonas Pihl, der samtidig udstillede sine værker i Rytterskolen. Over de fire timer som
workshoppen varede, deltog 45-50 deltagere i alle aldersgrupper fra 5 år og op.

22. Opstart af Sorggruppe for ældre efterladte
Husum Vænge Centret har fået støtte til et sorggruppeforløb og et offentligt foredrag om sorg.
Sorggruppen har mødtes 5 gange fra august til december. Sorggruppen bestod af 5 medlemmer og
til oplægget mødte 9 mennesker frem. Sorggruppelederen vil kontakte Mads Faber fra
Frivilligcentret, da han og Socialforvaltningen har vist interesse for projektet. Da Lokaludvalget ved
bevillingen udtrykte interesse for projektets videreførelse, vil sorggruppelederen orientere
Lokaludvalget, hvis der kan arbejdes videre med en forankring lokalt af en ikke-religiøs
sorggruppepraksis.

23. Aktiviteter i Socialt Fællesskab af 2008
Foreningen Socialt Fællesskab af 2008 har fået støtte til en række forskellige netværksskabende
aktiviteter for foreningens målgruppe. De har afholdt et basketforløb for unge, en drage-byggeworkshop, en krea-dag med halloween-tema og en julefest. En enkelt aktivitet blev aflyst på grund
af sygdom. I alt 140 personer har deltaget.

24. Juletræstænding på Brønshøj Torv
Juletræsfonden Brønshøj har fået tilskud til at opsætte juletræ med lysudsmykning på Brønshøj
Torv. Der blev afholdt et særligt arrangement i forbindelse med tændingen af træet, men
Lokaludvalget støttede kun udgifterne til selve træet. Til tændingen af lyset var torvet fyldt med
mennesker, og i hele december har beboerne i Brønshøj-Husum haft glæde af træet.

25. Familiedans i Husum
Den boligsociale helhedsplan Husum for Alle har i juni, juli og august afholdt otte
dansearrangementer på Voldparken Torv. Formålet var at vise, hvordan pladsen, der normalt er
præget af utryghed og sjældent benyttes, rent faktisk kan bruges til at skabe fællesskab for både
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børn og familier. Danseinstruktører underviste de fremmødte borgere i forskellige dansestilarter. I
alt her der været 154 deltagere.

26. 2700-løbet
Husum af Alle har fået støtte til afholdelse af 2700-løbet den 24. maj. Det var et familieløb i
lokalområdet for helt utrænede løbere. Arrangementet blev afholdt i samarbejde
med Områdesekeretariatet Tingbjerg, Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken,
Forebyggelsescenter Vanløse, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Grøndal Mulitcenter og en række
frivillige. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen holdt åbningstale for de 100
registrerede løbere.

27. Juletræstænding ved Husum Ny Park
Husum Juletræfond har fået tilskud til at opsætte juletræ med lysudsmykning i Husum Bypark. Der
blev afholdt et særligt arrangement i forbindelse med tændingen af træet, men Lokaludvalget
støttede kun udgifterne til selve træet. Til tændinger af lyset var der et brassband der spillede,
overborgmester Frank Jensen holdt tale og der blev uddelt gratis suppe samt slikposer og
nissehuer til børnene.
28. Teaterforestillingen ”Mowgli”
Kulturhuset Pilegårdens Teaterskole for børn har i maj opført deres version af Junglebogen for
områdets institutioner og børnefamilier. Forestillingen spillede 8 gange i løbet af uge 21. Der var
fyldte sale til flere af forestillingerne, som i alt blev set af omkring 800 mennesker.

29. Plantedag i Husum Bypark
Den 3. maj afholdt Husum Byparks eventgruppe deres første arrangement: En plante- og insektdag,
hvor de omkring 100 fremmødte kunne deltage i workshops om bl.a. økologisk havebrug og
børnene kunne bygge et insekthotel. Plantedagen var arrangeret i samarbejde med
Områdefornyelse Husum.

30. Forårsarrangement for seniorer
Bydelens seniorklubber, herunder Tingbjerg Pensionistcenter har afholdt et fælles
musikarrangement for seniorer i Brønshøj, Husum og Tingbjerg. 100 betalende gæster og 20
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frivillige deltog i koncerten med Lune Carlsen, der blev afholdt i Tingbjerg Pensionistcenter. Efter
aftale med sekretariatet blev arrangementet flyttet fra foråret til den 29. oktober.

31. Netværksskabende aktiviteter i Støtteforeningen Kontaktens Venner
Kontaktens Venner har fået støtte til afholdelse af en række arrangementer i foreningens
kolonihavehus. Arrangementerne havde til formål at udbrede kendskabet til foreningen. I perioden
maj til oktober har foreningen afholdt åbnings-fødselsdagsfest, Sankt Hans-fest og diverse
grillarrangementer. Arrangementerne blev afholdt i samarbejde med Beboercentrum i Tingbjerg.

32. Præsentation af FDF K25s Skotlandssommerlejr 2014 – AFLYST
FDF K25 Brønshøj fik bevilget støtte til at lave en visuel præsentation af FDF’ernes oplevelser på
deres sommerlejr i Skotland. I december meddelte ansøger sekretariatet, at den planlagte
udstilling ikke ville blive gennemført i 2014 og ansøger gav afkald på støtten.

33. By Night-arrangement "2700 Beach Party"
Den 27. juni arrangerede Handels- og Erhvervsforeningen Brønshøj-Husum-Tingbjerg en byfest,
hvor butikkerne have længe åbent og der var aktiviteter for alle aldre på Brønshøj Torv, så som
DJ, hoppeborg og surf-simulator. Der var mellem 1000 og 2000 deltagere. Da arrangementet
havde strandtema, ville arrangørerne gerne have et stort bassin med små både, men denne del af
arrangementet måtte opgives, da brandvæsenet ikke som forventet ville levere vandet, og udgiften
til at få HOFOR til at sørge for vand ville være for stor. Arrangørerne oplevede, at der er
efterspørgsel på at få flere butikker ved torvet eller en anden form for torvehandel. De havde
desuden svært ved at få arrangementet til at række helt fra Bellahøj og ud til Husum.

34. Rytterskolens Havelaug pynter i bydelen
Rytterskolens Havelaug har fået støtte til at indkøbe materialer og afholde aktiviteter i forbindelse
med Rytterskolens have, som havelavet passer. Ud over selve haveplejen har havelavet afholdt en
svampetur for 40 med mere end 40 deltagere.

35. Moseløbet 2014
Den 25. maj afholdt foreningen Lokalpiloterne "Moseløbet 2014" rundt i Utterslev Mose med 227
løbere og mere end 200 tilskuere. Mange af de lokale erhvervsdrivende har støttet løbet og havde
en stand i løbets målområde. Desuden hjalp 40 frivillige med til afviklingen af løbet.
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36. Markedsdag i Husum Nord
Fire afdelingsbestyrelser (FSB Voldparken, FSB Husumgård, AAB afd. 38 og AAB afd 80) og den
boligsociale helhedsplan Husum for Alle har sammen planlagt og afviklet en markedsdag på
området omkring Voldparken Torv. Markedsdagen blev afholdt den 21. juni og var besøgt af
mellem 200 og 250 gæster. På dagen var der både boder, der blev drevet af frivillige, loppemarked
med 31 stande med både beboere fra boligforeningerne og borgere fra resten af Brønhøj-Husum.
Desuden medvirkede flere af bydelens frivillige foreninger.

37. Händels Messias i Brønshøj Kirke
Brønshøj Kirke har fået støtte til to opførelser af Händels Messias. Det klassiske værk blev opført
af Brønshøj Kirkes Pigekor og Brønshøj Kirkes voksenkor samt Barokorkesteret Originalerne og
en række professionelle solister. Korkoncerterne blev afholdt den 29. og 30. november og begge
koncerter var udsolgt. Cirka 280 gæster overværede de to koncerter med i alt ca. 50
medvirkende.

38. Lektiehjælp for børn, unge og voksne
Lektiecaféen Uglen, en frivillig lektiecafé der hører til på EnergiCenter Voldparken, har fået støtte
til indkøb af computere og programmer samt afholdelse af to sociale arrangementer for børn og
forældre: Lektiecaféens fødselsdag, der havde 80 deltagere samt en juleafslutning, der havde 22
deltagere.

39. Ældredagen 2014
Arbejdsgruppen bag Ældredagen har fået støtte til at afholde Ældredagen 2014, som i år blev
afholdt den 2. oktober i Sundhedshuset i Vanløse. Til Ældredagen kunne ældre beboere i
Brønshøj-Husum og Vanløse møde næsten 40 forskellige frivillige, private og kommunale
organisationer, der har fokus på et godt og aktivt ældreliv. Dagen bød på foredrag og jazzmusik
desuden holdt sundheds- og omsorgsborgmester Nina Thomsen tale. Arrangementet havde over
500 deltagere.

40. KUPALA-Midsommer
Den 28. juni samledes omkring 250 mennesker til fejring af midsommerfest med kombinerede
skandinaviske, baltiske og slaviske traditioner, arrangeret af foreningen Nordsolen. Der var
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aktiviteter så som traditionelle lege, sange og danse rundt om bålet samt kulgrill med originale
retter. Festen havde færre deltagere end forventet, på grund af regnvejr.

41. Eid-fest i Tingsbjerg og Utterslevhuse
Tingbjerg Kulturforening afholdt Eid-fest ved Tingbjerg Hallen den 5. oktober i samarbejde med
flere frivillige foreninger og aktører i Tingbjerg. Der var madboder og aktiviteter så som
ponyridning og tivoli. Arrangementet havde 900 gæster. Arrangørerne planlægger at gentage festen
i 2015.

42. Etablering af panna-bane
Boldklubben FIX fik i sommer støtte til etablering af en panna-bane. Etablering af banen kostede
mere end de 10.000 kr. som Lokaludvalget bevilgede til projektet, og ansøger brugte derfor
efteråret på at skaffe penge til resten af finansieringen. Det lykkedes og boldklubben købte banen
ved udgangen af 2014. Dog gav det dårligt mening at tage banen i brug samt holde indvielse for
banen i vinterperioden. Boldklubben vil derfor først invitere lokalområdet til åbning af banen til
foråret. Boldklubben FIX vil holde Lokaludvalget orienteret om processen.

43. Fortsættelse af Haver til Alle
Den nystartede forening Havefællesskabet i AAB38 har fået støtte til at fortsætte og forankre
projektet Haver til Alle, hvor beboerne i boligforeningen skaber fællesskab omkring dyrkning i
byhaver. Støtten blev givet til indkøb af redskaber og materialer til havedyrkning, samt til
afholdelse af en høstfest, der havde til formål at udbrede kendskabet til Havefællesskabet. Der var
ikke helt så stor tilslutning til høstfesten som håbet, idet der kun deltog seks borgere udover
Havefællesskabets otte eksisterende medlemmer. Men foreningen fortsætter deres arbejde i det
nye år og vil fortsat udbrede kendskabet til foreningen bl.a. via Facebooksiden ”Haver i Husum”.

44. Haunted House
Kulturhuset Pilegården har fået støtte til en totalteateroplevelse, hvor hele kulturhusets 1.sal blev
omdannet til et spøgelseshus for børn og voksne. Deltagerne blev guidet igennem uhyggelige
fortællinger og skulle løse forskellige opgaver. Fire rollespillere fra firmaet Rollespilsakademiet stod
for oppyntningen og afvikling af spøgelseshistorierne. Alle pladser var udsolgt og i alt 180 deltagere
oplevede spøgelseshuset.
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45. Åbent Hus på EnergiCenter Voldparken
Udviklingsforeningen EnergiCenter Voldparken har fået støtte til at afholde en åbent hus-dag på
EnergiCenter Voldparken, den 30. august. Her inviterede de frivillige foreninger på EnergiCentret
beboerne fra lokalområdet indenfor og fortalte om deres aktiviteter. Desuden var der folkekøkken
og livemusik fra et professionelt band. Da dagen blev præget af regnvejr, kom der ikke de
forventede 300 gæster. Der deltog ca. 100 mennesker i arrangementet foruden frivillige fra de
medvirkende foreninger.

46. Bjørnenes Hus
Brønshøj Bibliotek har fået støtte til aktiviteter i forbindelse med den bamsefestival, som
biblioteket afholdt i en uge i oktober. Biblioteket lavede en folder, "Da Bamse kom til Brønshøj",
som fortæller historien om en bamse, der rejser rundt i Brønshøj og kan guide store og små rundt
til Brønshøjs seværdigheder. Desuden blev der afholdt workshops med Susse Volander, hvor
billedkunstneren hjælp interesserede børn med at bygge små opstillinger af genbrugsmaterialer
over temaet ”Guldlok”. Oprindeligt blev støtte givet til fire workshops for skoleklasser, men kun
en skoleklasse var interesseret. Derfor blev de tre resterende skoleworkshop lavet om til én lang
workshop, der var åben for alle interesserede børnefamilier. I alt deltog 475 mennesker i
bamsefestivalen.

47. Open stage i Pilegården 2014
Mette Svane, bosiddende i bydelen, har fået støtte til at afholde en række åben scenearrangementer i Kulturhuset Pilegården, hvor amatør-kunstnere kan optræde med fx musik, dans,
tryllekunst, fortælling m.m. Ved hvert arrangement er der desuden en professionel optræden.
Arrangementet har været afholdt 2 gange, i oktober og november, hvor Lokaludvalget gav tilskud
til november-arrangementet. Arrangementerne fortsætter i 2015. Det har indtil videre været en
succes med tilfredse optrædende og 30 gæster første gang og 40 gæster anden gang. Kulturhuset
Pilegården har været samarbejdspart og bl.a. hjulpet med PR.

48. Rollespillet Den tabte koloni
Foreningen Rollespilsfabrikken har fået støtte til at opstarte en serie af rollespil for børn på
Vestvolden i Husum. Rollespillene foregår i en fiktiv fremtidsverden med rumvæsner og rumskibe.
Foreningen har produceret udstyr og kostumer og afholdt de første seks rollespil i november og
december. Ud over de frivillige arrangører fra foreningen har der kun været 12 deltagere, hvilket
er lavere end forventet. Foreningen mener, at dette skyldes vejret og at det er svært at starte
udendørsarrangementer op om efteråret/vinteren. Rollespillene fortsætter i foråret 2015, hvor der
forhåbentlig vil komme flere deltagere.
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49. Julestemning for Husums borgere på en del af Frederikssundsvej
Husumtoftens Juleudvalg /v. Johnnie Jørgensen, Husum Special Optik, har fået støtte til at indkøbe
nye lyskæder til juleudsmykning ved butikkerne på den del af Frederikssundsvej, der kaldes
Husumtoften. Kæderne vil forhåbentlig sikre lysudsmykningen af butikkerne i mange år fremover
til glæde for de forbipasserende og de handlende.

50. 20års jubilæumsudstilling i Rytterskolen
Foreningen City Quilterne har fået støtte til en udstilling i Rytterskolen, hvor foreningens
medlemmer viste deres kunsthåndværk frem i anledningen af foreningens 20års jubilæum.
Udstillingen fandt sted fra den 27. oktober til den 2. november og havde 697 besøgende.
Kulturhuset Pilegården har hjulpet med PR for udstillingen.

51. Brønshøj Cup
Sejaan Mahyeddine, bosiddende i bydelen, har fået støtte til en fodboldturnering i Tingbjerg Skoles
idrætshal. Turneringen blev afholdt den 24. december og målgruppen var børn og unge, der ikke
fejrer jul på traditionel måde, enten af familiære eller religiøse årsager. 97 børn og unge deltog. To
af de tre frivillige, der tog del i planlægningen af turneringen faldt fra undervejs, grundet det store
administrative planlægningsarbejde, men projektet blev alligevel gennemført som planlagt.

52. Videreudvikling af Streetsoccerkbh
Foreningen Streetsoccerkbh har fået støtte til indkøb af materialer til brug i foreningens
streetevents og ugentlige træninger. Bl.a. futsal -og streetsoccer-bolde og 2 stk streetTennis baner
til både ude og inde. Desuden fik foreningen støtte til at uddanne fire af foreningens medlemmer –
såkaldte rollemodeller – til instruktører via DGIs futsal og streetsoccer instruktøruddannelse. Da
foreningen havde mulighed for at lægge hal til nogle af modulerne kunne foreningen tilmelde
yderligere to medlemmer til denne uddannelse. Foreningen skaber stadig stor interesse hos
områdets unge har et stigende antal medlemmer.

53. Bydel med stort orkester
Amatørsymfoniorkestret Euphrosyne har fået støtte til at afholde en koncert den 12. november på
Korsager Skole, hvor orkesteret for nylig har fået fast øvelokale. Alle bydelens 3. og 4. klasses
elever, deres forældre og deres musiklærere var inviteret til koncerten, der havde til formål at øge
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kendskabet til orkesteret blandt skolerne og eleverne og skabe grobund for fremtidigt samarbejde.
Desværre kom der kun 20 gæster til koncerten, men selve koncerten var en succes, der har givet
orkesteret god læring til kommende koncerter og fremtidigt skolesamarbejde.

54. Julemarchen 2014
Kulturhuset Pilegården har fået støtte til afholdelse af den årlige Julemarch rundt i de smukke
omgivelser i Utterslev Mose, med start og mål ved Rytterskolen. Arrangementet blev afholdt den
7. december og startede med en koncert med Brønshøj Kirkes Pigekor. Efter marchen havde
deltagerne mulighed for at deltage i en workshop, hvor der blev lavet julepynt af
genbrugsmaterialer. 272 deltagere i alle aldre deltog i Julemarchen.

55. 2700 Halloween
HBH Handels- og Erhvervsforeningen i Brønshøj / Husum / Tingbjerg har fået støtte til afholdelse
af et by night-arrangement med halloween-tema den 31. oktober . Butikkerne var pyntet op, og
der var konkurrencer og gode tilbud. I samarbejde med en række af bydelens organisationer var
der boder og aktiviteter i Husum Bypark og på Brønshøj Torv. På Brønshøj Torv var der desuden
spøgelseshus og hoppeborg. Arrangementet var godt besøgt - ansøger vurderer, at der var 2500
deltagere i løbet af eftermiddagen og aftenen.
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